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Charakteryzuj¹c �pierwsz¹ falê� emigracji rosyjskiej, nale¿y podkre�liæ maso-
wo�æ zjawiska1, d³ugo�æ jego trwania, wielopokoleniowo�æ, zmienno�æ adresów
o�rodków odgrywaj¹cych rolê centrów kulturalnych rosyjskiej diaspory w poszcze-
gólnych okresach. W³adimir Kozlitin podkre�la, ¿e by³a to najbardziej masowa,
najbardziej upolityczniona i najbardziej elitarna emigracja: �Oíà áûëà ñàìàÿ
ìàññîâàÿ (îõâàòèâøàÿ áîëåå 2 ìëí. ÷åëîâåê), ñàìàÿ ïîëèòèçèðîâàííàÿ
(áîëüøèíñòâî åå ó÷àñòíèêîâ ïîêèäàëè ðîäèíó íå æåëàÿ ïðèçíàâàòü
áîëüøåâèñòñêèé ðåæèì, ñïàñàÿñü îò ïðåñëåäîâàíèé ïîëèòè÷åñêèõ
ïðîòèâíèêîâ), ñàìàÿ ýëèòíàÿ (2/3 åå ñîñòàâà ñîñòàâëÿëè ëèöà ñî ñðåäíèì
è âûñøèì îáðàçîâàíèåì, ïðåäñòàâëÿâøèå èíòåëëåêòóàëüíóþ, õîçÿéñòâåííóþ,
ïîëèòè÷åñêóþ è êóëüòóðíóþ ýëèòó), ñàìàÿ çíà÷èòåëüíàÿ ïî ñâîåìó âêëàäó
â îòå÷åñòâåííóþ êóëüòóðó�2. Gieorgij Adamowicz tak¿e wi¹za³ wyj¹tkowo�æ emi-
gracji rosyjskiej z faktem, ¿e by³a �äåòèùåì ðóññêîé èíòåëëèãåíöèè,

1 Emigracja porewolucyjna by³a zjawiskiem masowym, ale brakuje precyzyjnych danych. Jani-
na Sa³ajczykowa pisze: �Emigracja rosyjska okresu porewolucyjnego by³a te¿ zapewne najliczniej-
sza ze wszystkich dotychczasowych. Nie ma jednak zgodno�ci, gdy chodzi o dane liczbowe poda-
wane przez ró¿ne organizacje i instytucje. Mark Rajew przytacza nastêpuj¹ce liczby: Amerykañski
Czerwony Krzy¿ w listopadzie 1920 roku poda³ cyfrê 1 965 500 osób; niemiecki historyk Hans von
Rimscha podaje na rok 1921 liczbê 2 935 000. W roku 1930 Liga Narodów poda³a, ¿e w Europie
znajduje siê 500 tysiêcy uchod�ców z Rosji, natomiast biura krajowe do spraw uchod�ców poda-
wa³y 829 tysiêcy oraz 50 tysiêcy na Dalekim Wschodzie� � zob. J. Sa³ajczykowa, Prozaicy pierw-

szej fali emigracji rosyjskiej 1920�1940, Gdañsk 2003, s. 14. Por. Ì. Ðàåâ, Ðîññèÿ çà ðóáåæîì.

Èñòîðèÿ êóëüòóðû ðóññêîé ýìèãðàöèè 1919�1939, Ìîñêâà 1994, s. 38. Wed³ug Marka S³onima
po roku 1917 Rosjê opu�ci³o ponad milion osób. (zob. M. Slonim, Modern Russian Literatury,
New York 1953, s. 397); W³adimir Abdank-Kossowski twierdzi³, ¿e w ci¹gu piêciu lat po rewolu-
cji kraj opu�ci³o oko³o 3 mln Rosjan (zob. Â. Àáäàíê-Êîññîâñêèé, Ðóññêàÿ ýìèãðàöèÿ. Èòîãè çà

òðèäöàòü ïÿòü ëåò, �Âîçðîæäåíèå� 1956, t. 51, s. 127); z kolei J. Cze³yszew pisze: �Çà
ðóáåæîì ê íà÷àëó 1920-õ ãîäîâ îêàçàëîñü ïðèìåðíî îò òðåõ äî ÷åòûðåõ ìèëëèîíîâ áåæåíöåâ
èç Ðîññèè� (cyt. wg: Å. ×åëûøåâ, Ïðîëîã, [w:] Ëèòåðàòóðà ðóññêîãî çàðóáåæüÿ, ñîñò.
è îòâåò. ðåä. Î. Ìèõàéëîâ, Ìîñêâà 1993, s. 32). Dla porównania Wielka Encyklopedia Radziecka

z 1933 r. pod has³em �bia³a emigracja� podaje liczbê 860 tys.
2 Â. Ä. Êîçëèòèí, Ðóññêàÿ è óêðàèíñêàÿ ýìèãðàöèÿ â Þãîñëàâèè (1919�1945 ãã.), Õàðüêîâ

1996, s. 5.
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èñòîðè÷åñêîãî ôåíîìåíà òîæå â ñâîåì ðîäå åäèíñòâåííîãî�3. Amerykañski
pisarz, który jako jeden z pierwszych wprowadzi³ do obiegu czytelniczego sfor-
mu³owanie �Rosja poza Rosj¹�, pisze: �Ýòà íàöèÿ íàñ÷èòûâàåò îêîëî
ìèëëèîíà ÷åëîâåê � ñàìûõ, âåðîÿòíî, êóëüòóðíûõ â ìèðå... Ó ýòîé íàöèè
íåò ïðàâèòåëüñòâà. Ñòîëèöà åå � Ïàðèæ, åå äèïëîìàòè÷åñêèé öåíòð �
Æåíåâà...�4. Z kolei Zinaida Gippius tak charakteryzowa³a w roku 1930 �Rosjê
Nr 2�: �[�] jedna i ta sama Rosja, je�li chodzi o sk³ad, tak w ojczy�nie, jak i za
granic¹: rodowa szlachta, pañstwowi i innego rodzaju urzêdnicy, kupcy, drobna
i bogata bur¿uazja, duchowieñstwo, inteligencja reprezentuj¹ca ró¿ne dziedziny
dzia³alno�ci � polityczn¹, kulturaln¹, naukow¹, techniczn¹ itd. � armia (od stop-
ni wy¿szych do ni¿szych), lud pracuj¹cy (od warsztatu i od ziemi) � przedstawi-
ciele wszystkich klas, warstw, stanowisk i stanów posiadania, a tak¿e wszystkich
trzech (lub nawet czterech) pokoleñ � s¹ obecni w rosyjskiej emigracji�5.

�Pierwsza fala� emigracji stworzy³a podwaliny pod przysz³e pokolenia ro-
syjskiej diaspory i mo¿e siê poszczyciæ wieloma talentami oraz znakomitymi
odkryciami w ró¿norodnych dziedzinach nauki i techniki6. Na ten sam okres
przypadaj¹ najwiêksze sukcesy rosyjskiej kultury emigracyjnej7. W�ród wielu
dziedzin, które na emigracji osi¹gnê³y najwy¿szy stopieñ rozwoju, istotne miej-
sce zajmuje literatura. ¯ycie literackie emigracji rosyjskiej cechowa³o rozbicie
na o�rodki, niejednolity charakter, w mniejszym stopniu podzia³y polityczne.
Rosyjskie kolonie powstawa³y na piêciu kontynentach, a zatem w naturalny

3 Ã. Àäàìîâè÷, Âêëàä ðóññêîé ýìèãðàöèè â ìèðîâóþ êóëüòóðó, Ïàðèæ 1961, s. 8.
4 W. Chapin-Huntingon, Russia � out of Russia, Boston 1933. Cyt. wg: Ò. Àëåêñèíñêàÿ, Ðóñ-

ñêàÿ ýìèãðàöèÿ 1920�1939 ãîäà, [w:] Ðóññêèé Ïàðèæ, s. 88. Por. idem, Ðóññêàÿ ýìèãðàöèÿ

1920�1939 ãã., �Âîçðîæäåíèå� 1956, nr 60, s. 33�41.
5 Podajê w t³umaczeniu Janiny Sa³ajczykowej. Zob.: J. Sa³ajczykowa, op. cit., s. 14. Por.

À. Àãàñòàñüåâ, Íåóòîëåííàÿ ëþáîâü, �Ìîñêâà� 1990, nr 7, s. 175�176.
6 Zob. m.in.: Â. Ï. Áîðèñîâ, Èñòîêè è ôîðìèðîâàíèå ðîññèéñêîãî íàó÷íîãî çàðóáåæüÿ,

[w:] Êóëüòóðíîå íàñëåäèå ðîññèéñêîé ýìèãðàöèè. 1917�1940, ïîä. ðåä. Å. Ï. ×åëûøåâà
è Ä. Ì. Øàõîâñêîãî, t. 2, Ìîñêâà 1994, s. 284�291; Ã. È. Ëþáèíà, Ôîðìèðîâàíèå ðîññèéñêîé

íàó÷íîé äèàñïîðû â Ïàðèæå, [w:] ibidem, s. 301�309; Â. À. Òåñåìíèêîâ, Áåëãðàä êàê îäèí èç

íàó÷íûõ öåíòðîâ ðîññèéñêîãî çàðóáåæüÿ, [w:] ibidem, s. 325�331; Á. È. Êîçëîâ, Òâîð÷åñêîå
íàñëåäèå ðîññèéñêèõ ó÷åíûõ è èíæåíåðîâ çà ðóáåæîì â êîíòåêñòå îòå÷åñòâåííîé

è ìèðîâîé êóëüòóðû, [w:] ibidem, s. 411�421; Ðîññèéñêèå ó÷åíûå è èíæåíåðû â ýìèãðàöèè,
ïîä ðåä. Â. Ï. Áîðèñîâà, Ìîñêâà 1993; Ðîññèéñêàÿ íàó÷íàÿ ýìèãðàöèÿ. Äâàäöàòü ïîðòðåòîâ,
ñîñò. À. Â. Áÿëêî, Í. Â. Óñïåíñêàÿ, ïîä ðåä. Ã. Ì. Áîíãàðäà-Ëåâèíà, Â. Å. Çàõàðîâà, Ìîñêâà
2001; Íàóêà, êóëüòóðà è ïîëèòèêà ðóññêîé ýìèãðàöèè. Ñáîðíèê ñòàòåé è ìàòåðèàëîâ

Âñåðîññèéñêîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 24�26 èþíÿ 2002, ïîä ðåä.
È. À. Øîìðàêîâà, Ï. Í. Áàçàíîâà, ò. 162: Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé óíèâåðñèòåò êóëüòóðû

è èñêóññòâ. Òðóäû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2004.
7 Zob. m.in.: Êóëüòóðà Ðîññèéñêîãî çàðóáåæüÿ, ïîä ðåä. À. Êâàêèí, Ý. Øóëåïîâà, Ìîñêâà

1995; À. Ë. Ãóðåâè÷, Êóëüòóðíî-ðåëèãèîçíàÿ äåÿòåëüíîñòü ðóññêîé ýìèãðàöèè. Ïî

ìàòåðèàëàì èñòîðèè Ðóññêîãî ñòóäåí÷åñêîãî äâèæåíèÿ, Ìîñêâà 2005.
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sposób tworzy³y z³o¿one i ró¿norodne zjawiska w sensie kulturowym, literackim
oraz geograficznym8. Najbardziej zró¿nicowane rosyjskie szko³y artystyczne po-
wstawa³y w Europie Zachodniej (Berlin, Pary¿) oraz na Dalekim Wschodzie
(Harbin, Szanghaj). Ka¿de centrum emigracji rosyjskiej konsolidowa³o �rodowi-
ska literackie w ramach lokalnych inicjatyw kulturalnych.

Przejawem d¹¿no�ci do instytucjonalizowania ¿ycia literackiego by³o powsta-
wanie w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku grup poetyckich, stowa-
rzyszeñ i organizacji. W ten sposób emigracyjny ruch literacki � zrodzony sponta-
nicznie, bêd¹cy realizacj¹ potrzeb psychicznych i narodowych, chocia¿
pozostaj¹cy w rozproszeniu � zyska³ ramy organizacyjne. Narodzinom emigracyj-
nego ruchu literackiego nie towarzyszy³y jednak ¿adne manifesty twórcze czy
jednolity program artystyczny. Spory o istotê sztuki, tak charakterystyczne w la-
tach dwudziestych dla literatury w radzieckiej metropolii, na emigracji zyska³y
nowy wymiar. Ponadto, jak s³usznie zauwa¿a Andriej Mochola, literatura emigra-
cyjna by³a zró¿nicowana pod wzglêdem generacyjnym i ideologicznym. Twórców
dzieli³o równie¿ pojmowanie w³asnego statusu w historii literatury rosyjskiej i eu-
ropejskiej oraz stosunek do literatury powstaj¹cej w sowieckiej metropolii9. Za-
sadniczo na ówczesne ¿ycie literackie sk³ada³y siê spotkania autorskie, wieczory
poetyckie, dyskusje, prelekcje itp. Poeci skupiali siê tak¿e wokó³ salonów literac-
kich10. Powy¿sze formy aktywno�ci twórczej wydaj¹ siê naturaln¹ konsekwencj¹
izolacji kulturowej i jêzykowej, cechuj¹cej rzeczywisto�æ emigracyjn¹.

8 Opis poszczególnych centrów emigracji rosyjskiej doczeka³ siê ju¿ wielu dog³êbnych opraco-
wañ. Zob. m.in. ksi¹¿kê Gleba Struvego, Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà â èçãíàíèè (Pary¿ � Moskwa 1996),
od której zaczê³o siê poznawanie literatury emigracyjnej w Rosji i w Polsce, a tak¿e opracowanie
Lucjana Suchanka (Emigracja rosyjska XX wieku, [w:] Rosjoznawstwo, pod red. L. Suchanka, Kra-
ków 2004) oraz najnowsz¹ monografiê Bronis³awa Kodzisa (Ëèòåðàòóðíûå öåíòðû ðóññêîãî

çàðóáåæüÿ 1918�1939. Ïèñàòåëè. Òâîð÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ. Ïåðèîäèêà. Êíèãîïå÷àòàíèå,
München 2002), w której autor przedstawia szeroki obraz ¿ycia literackiego emigracji rosyjskiej
w okresie miêdzywojennym, prezentuje dwana�cie g³ównych o�rodków diaspory, najwa¿niejszych
twórców, stowarzyszenia literackie, wydawnictwa i pisma, a tak¿e zapoznaje z dzia³alno�ci¹ teatral-
n¹, kulturalno-o�wiatow¹, spo³eczno-polityczn¹ i religijn¹. Zob. tak¿e: idem, Ïðîöåññ ðàçâèòèÿ ðóñ-

ñêîé çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû 1918�1939 ãîäîâ. Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè, [w:] Obraz �wiata

i cz³owieka w literaturze i my�li emigracji rosyjskiej, pod red. A. Dudka, Kraków 2003. Na uwagê
zas³uguje ponadto opracowanie dotycz¹ce rozwa¿añ metodologicznych nad dylematem Rosja � Za-
chód w kontek�cie emigrantologii, przygotowane dla uczczenia siedemdziesi¹tej rocznicy urodzin
profesora Lucjana Suchanka, wybitnego uczonego, filologa, twórcy emigrantologii: Kultura rosyjska

w ojczy�nie i diasporze, pod red. L. Luburskiej, Kraków 2007.
9 A. R. Mochola, ¯ycie literackie emigracji rosyjskiej w Czechos³owacji (1921�1945), [onli-

ne] <www.mochola.narod.ru/ruslitcz1.htm>, s. 1; por. �Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego. Prace Historycznoliterackie�, pod red. W. Waleckiego, Kraków 2000.

10 Do najs³ynniejszych w tym okresie nale¿a³y spotkania literackie u Zinaidy Gippius (1869�1945)
i Dymitra Mere¿kowskiego (1865�1941) w Pary¿u (�Çåëåíàÿ ëàìïà�), Tamary Wieliczkowskiej
(1908�1990); u Lidii Wo³yncewej (1890�1973) w Rownem, u Dymitra Fi³osofowa (1872�1940)
w Warszawie (�Äîìèê â Êîëîìíå�) oraz u Jeleny Grot (1891�1968) w San Francisco.
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Fenomen kultury rosyjskiej by³ tak samo unikatowy jak fenomen emigracji
literackiej. Rosyjsk¹ emigracjê od wszystkich pozosta³ych odró¿nia nie tylko
masowo�æ i skala, ale tak¿e jej systemowo�æ. To nie by³ zwyczajny �od³amek�
Rosji, lecz jakby �ca³a� kultura rosyjska w zmniejszonej postaci przeniesiona
w inn¹ przestrzeñ. Kultura rosyjska w takich miejscach, jak Pary¿, Berlin, Har-
bin, kontynuowa³a swój autonomiczny ¿ywot, ze wszystkimi swoimi cechami, ze
wszystkimi swoimi przeciwieñstwami, opozycjami, pó�niejszymi roz³amami
i zwi¹zkami. Dysponuj¹c samodzielno�ci¹, stosunkowo wyra�nie zaznaczy³a
swoje granice. O wiele bardziej znacz¹ca okazywa³a siê linia ³¹cz¹ca przedsta-
wicieli �pierwszej fali� nie z nowym �rodowiskiem, lecz z tym pozostawionym
w kraju. Pocz¹tkowo rosyjska �wiadomo�æ emigracyjna w znacznym stopniu
by³a zorientowana na � jak siê wydawa³o � niedalek¹ przysz³o�æ, w której mia³
upa�æ re¿im bolszewicki, a nastêpnie, gdy rozwia³y siê wszelkie iluzje, nadal na
tê sam¹ przestrzeñ, lecz ju¿ jako historiê, pamiêæ.

Inn¹ przyczyn¹ konserwatywno-zachowawczej pozycji rosyjskich emigrantów
by³a ich przynale¿no�æ do innego, wschodnioeuropejskiego area³u cywilizacyjne-
go, innej konfesji (prawos³awie), innej przestrzeni lingwistyczno-kulturowej.
W wypadku emigracji ponownie zadzia³a³ mechanizm przyci¹gania-odpychania
w stosunku do Europy Zachodniej, od zawsze cechuj¹cy kulturê rosyjsk¹, i regu-
lowa³ on, czêsto przesadnie, samoidentyfikuj¹c¹ zachowawczo�æ. Przypomnij-
my, ¿e pierwsze wiersze napisane przez Marinê Cwietajew¹ na emigracji, odno-
towa³y nie paradn¹ fasadê Europy, lecz �wiat biedy i bezprawia, w którym
�áü¸òñÿ æèçíü áåç ÷åõëà�11. Dla wygnanych nie ma ju¿ oczarowania pejza¿em,
uroku �obcego� � temat ten przenika emigracyjn¹ twórczo�æ i powtarza siê
w artyku³ach krytycznych Gieorgija Iwanowa, Gieorgija Adamowicza, Borysa
Pop³awskiego i wielu innych rosyjskich emigrantów. Ulegaj¹cy zmianie kon-
tekst polityczny, narodowa apokalipsa okazuj¹ siê �duchow¹ tragedi¹� twórcze-
go i ludzkiego �ja�. O utracie Zachodu pisa³ w swoim czasie Fiodor Stiepun:
�Èçãíàíèåì â Åâðîïó ìû îêàçàëèñü èçãíàííèêàìè è èç Åâðîïû. Ëþáÿ
Åâðîïó, ìû »ðóññêèå åâðîïåéöû«, î÷åâèäíî ëþáèëè åå òoëüêî êàê
ïðåêðàñíûé ïåéçàæ â ñâîåì »Ïåòðîâîì îêíå«; óøåë ðîäíîé ïîäîêîííèê èç-
ïîä ëîêòåé � óøëî î÷àðîâàíèå ïåéçàæà�12.

11 Rosyjska emigrantka przejmuj¹co mówi o ludziach ciê¿ko do�wiadczonych przez ¿ycie.
Szczególnie w tym kontek�cie wyró¿niaj¹ siê antybur¿uazyjne utwory: Szczuro³ap (Êðûñîëîâ,
1925), Poemat schodów (Ïîýìà ëåñòíèöû, 1926).

12 My�l tê powtórzy³ inny �rosyjski Europejczyk�, poeta i krytyk Gieorgij Adamowicz:
�Åâðîïà ïëåíèòåëüíà äëÿ ðóññêîãî ñîçíàíèÿ. Âñåãäà òàê áûëî. È âñå ëó÷øèå ëþäè îá ýòîì
ãîâîðèëè. Íî òîëüêî ñêâîçü Ðîññèþ îíà ïëåíèòåëüíà�. Cyt. wg: Ëèòåðàòóðà ðóññêîãî

çàðóáåæüÿ..., ðåä. O. Í. Ìèõàéëîâ, s. 226�227.
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W �lad za rozczarowaniem Zachodem � �Çäåñü äàæå êàìíè ñîííî óñòàþò.
/ Êîëîêîëà, è òå íå î÷åíü ãîëîñèñòû�13 (Matka Maria) � w�ród wielu emigran-
tów ro�nie poczucie niezrozumienia, niemo¿no�ci funkcjonowania w realiach
kapitalistycznego uzale¿nienia od pieni¹dza, wyja³awiaj¹cego i niszcz¹cego jed-
nostkê ludzk¹, sprowadzaj¹cego cz³owieka do poziomu �niewolnika swoich rze-
czy�, zaspokajaj¹cego zaledwie najbardziej elementarne potrzeby.

ß âåðþ â Ðîññèþ. Òàì æèçíü èäåò,
Òàì áüþòñÿ ñêðûòûå ñèëû.
À çäåñü ó íàñ òåìíûõ äíåé õîðîâîä,
Âëåêóùèõ çàïàõ ìîãèëû.

ß âåðþ â Ðîññèþ. Íå íàì, íå íàì
Ãîòîâèòü åé äíè èíûå.
Âåäü âñå, ÷òî âåðøèòñÿ, òàê òîëüêî òàì,
Â äàëåêîé Ñâÿòîé Ðîññèè.14

Tak oddawa³a nastroje wielu przedstawicieli rosyjskiej diaspory m³oda poet-
ka Irina Knorring, wywieziona z Rosji w wieku 14 lat, zmar³a w 1943 r. w oku-
powanym przez Niemców Pary¿u.

Przynale¿no�æ �rodowiska pisarzy, ich sytuacja i miejsce w ¿yciu spo³ecz-
nym epoki stawa³y siê czynnikami decyduj¹cymi o charakterze uprawianej twór-
czo�ci i stawianych jej celach. Dlatego te¿ literatura emigracyjna uwa¿a³a sam¹
siebie za stró¿a i kontynuatora najlepszych tradycji literatury rosyjskiej koñca
XIX wieku. Na tej podstawie mówi siê o transformacji tradycji, jak równie¿
pr¹dów i kierunków literackich prze³omu wieków, które na emigracji uzyska³y
now¹ warto�æ15. Ten bezprecedensowy w historii wzlot my�li twórczej trudno
t³umaczyæ jedynie czysto materialnymi czynnikami (ostr¹ konkurencj¹, koniecz-
no�ci¹ walki o elementarne �rodki prze¿ycia). Poprzez swoj¹ dzia³alno�æ i posta-
wê emigranci pragnêli udowodniæ ca³emu �wiatu, a nade wszystko sobie, ¿e nie
bacz¹c na ciê¿kie do�wiadczenia, które sta³y siê jej udzia³em, ich ojczyzna nie
tylko nie zginê³a, ale jak dawniej dysponowa³a ogromnym potencja³em moral-
nych si³ twórczych i w tym skrywa³o siê ziarno jej przysz³ego odrodzenia. Uzna-
j¹c siebie za nieod³¹czn¹ czê�æ Rosji, kontynuowali swoj¹ aktywno�æ dla przy-
sz³o�ci. Porównuj¹c pisarzy radzieckich z emigracyjnymi, Gieorgij Adamowicz

13 Ëèòåðàòóðà ðóññêîãî çàðóáåæüÿ. Àíòîëîãèÿ: â 6-òè òò., ò. 1: 1920�1925,
âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ è íàó÷. ðåä. À. Ë. Àôàíàñüåâ, Ìîñêâà 1990, s. 35.

14 Ibidem.
15 A. R. Mochola, op. cit.
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przyznaje: �Ó íàñ, â ýìèãðàöèè, òàëàíòîâ, êîíå÷íî, íå áîëüøå. Íî ó íàñ
îñòàëàñü íåïðèêîñíîâåííîé ëè÷íàÿ òâîð÷åñêàÿ îòâåòñòâåííîñòü � æèâîòâî-
ðÿùåå óñëîâèå âñÿêîãî äóõîâíîãî ñîçèäàíèÿ, ó íàñ îñòàëîñü ïðàâî âûáîðà,
ñîìíåíèÿ è èñêàíèÿ, è ïîýòîìó â íåêîòîðûõ îáëàñòÿõ íàì â ñàìîì äåëå
ñóæäåíî áûëî ïðåäñòàâëÿòü òó Ðîññèþ, ãîëîñ êîòîðîé íà ðîäíîé çåìëå áûë
â òå÷åíèå ñîðîêà ñ ëèøíèì ëåò çàãëóøåí�16.

Z kolei Edward Brown w ksi¹¿ce Literatura rosyjska po rewolucji podaje
nastêpuj¹ce czynniki warunkuj¹ce osobliwo�ci literatury emigracyjnej:

� konieczno�æ umocnienia twórczo�ci jako swojego rodzaju protestu,
� wolno�æ od cenzury,
� brak bezpo�rednich kontaktów z rosyjskim czytelnikiem i osi¹gniêciami

literackimi w ojczy�nie,
� bezpo�redni kontakt z nierosyjskim �rodowiskiem socjalnym i literackim,
� a jako czynnik najwa¿niejszy wskazuje � do�wiadczenie literackie w wa-

runkach ¿ycia na emigracji17.
Literatura ukszta³towana w takich warunkach, pomimo rozproszenia na ca-

³ej kuli ziemskiej, pozbawiona narodowej przestrzeni, zdo³a³a zachowaæ i rozwi-
jaæ najcenniejsze tradycje kultury narodowej. Wraz z poszczególnymi etapami
tej �drogi przez mêkê� wykrystalizowa³ siê tak¿e kulturowy ³añcuch: powstanie
w diasporze rosyjskich centrów, organizacji spo³ecznych, czasopism, gazet, kó³
literackich, wydawnictw18. Jednym s³owem, okre�lona atmosfera niezbêdna do
powstania dorobku literackiego. W stosunkowo krótkim czasie rosyjska diaspora
stworzy³a swoj¹ odrêbn¹ historiê, z kolejnymi okresami: prób¹ �przeciwstawie-
nia� � rezygnacj¹ � ucieczk¹ � rozproszeniem � nostalgi¹ � ocen¹ przesz³o�ci �
u�wiadomieniem misji.

Aby emigracja nie przekszta³ci³a siê w zwyk³¹ ucieczkê do miejsc, gdzie ¿yje
siê ³atwiej i bezpieczniej, powinna mieæ swoje g³êbokie wyt³umaczenie, zewnêtrz-
ne � w czynach, wewnêtrzne � w �wiadomo�ci. Sens w³asnego istnienia, u�wiada-
miany przez samych emigrantów, przekszta³ci³ siê w misjê: �Â »ðóññêîì èñõîäå«
� óøëè ñî ñâîèõ íàñèæåííûõ ìåñò ìèëëèîíû ëþäåé, [�] ëþäè ýòè
ðàññåÿëèñü ïî ìèðó, íåñÿ ñ ñîáîé âñþäó ýëåìåíû ñòàðîé ðóññêîé êóëüòóðû,
ñïàñåííîé îò êàòàñòðîôè÷åñêîãî øêâàëà. È ïîòîìó, êóäà áû èõ íè çàíîñèëî,
îíè íåñëè ñ ñîáîé àðîìàò ðîäèíû, êîòîðûé âûòðàâëÿëñÿ äîìà îãíåì è ìå÷îì,

16 Ã. Àäàìîâè÷, Âêëàä ðóññêîé ýìèãðàöèè â ìèðîâóþ êóëüòóðó, Ïàðèæ 1961, s. 13.
17 E. Brown, Russian Literature since the Revolution, London 1982; podajê wg: À. À. Èîíèíà,

Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ëèòåðàòóðû ðóññêîãî çàðóáåæüÿ (ïåðâàÿ âîëíà) â îöåíêå ñîâðåìåííîé

àíãëî-ÿçû÷íîé ñëàâèñòèêè, Ìîñêâà 1995, s. 22.
18 Zob. Ëèòåðàòóðà ðóññêîãî çàðóáåæüÿ..., s. 30�31.
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è êàçàëèñü íå ñòîëüêî ïðîòèâíèêàìè âëàñòè, ñêîëüêî õðàíèòåëÿìè íàöèîíà-
ëüíîé òðàäèöèè�19  � pisa³ W³adimir Dawatc.

Poczucie misyjno�ci by³o zgodne z ogóln¹ tendencj¹ ca³ej nowo¿ytnej litera-
tury rosyjskiej, która od Proroka (Ïðîðîê) Puszkina do autora Ciê¿kiej liry

(Òÿæåëàÿ ëèðà) W³adys³awa Chodasiewicza, jak przekonuje Igor Suchych, autor
eseju zatytu³owanego Literatura rosyjska: �wiadectwo?, proroctwo?, prowoka-

cja?20, rodzi³a siê pod znakiem idei s³owa rozumianego jako proroctwo, idei poety,
pisarza jako mêdrca, proroka, mêczennika. Do wzorca proroka nawi¹zywano w³a-
�nie na emigracji: �prawdziwi prorocy, którzy na serio potraktowali u�wiêcon¹
przez tradycjê narodow¹ misjê pisarza [�] � znale�li siê w opozycji: w podzie-
miu, na emigracji. Rosyjska idea literatury, s³owa jako napêdu wszystkiego, stano-
wi � w prze�wiadczeniu petersburskiego literaturoznawcy � jeden z narodowych
mitów kulturowych Rosji�21. A zatem misja rosyjskiej emigracji powsta³a nie dla-
tego, ¿e emigranci zapragnêli j¹ stworzyæ, lecz dlatego, ¿e nie sposób by³o od niej
uciec: �Áåç âîçâûøåííîãî ñîçíàíèÿ èçâåñòíîé ñâîåé ìèññèè, ñâîåãî ïîñëàí-
íè÷åñòâà � íåò ýìèãðàöèè, åñòü òîëïà áåæåíöåâ, èùóùèõ ðîäèíû òàì, ãäå
ëó÷øå�22 � pisa³ W³adys³aw Chodasiewicz w maju 1933 r.

Misja literatury emigracyjnej zawiera³a siê przede wszystkim w pos³annic-
twie, które pojmowano jako przekaz tradycji kulturowych. Opuszczaj¹cym oj-
czyznê towarzyszy³o przekonanie, ¿e wkrótce do niej powróc¹23, dlatego szcze-
gólny nacisk k³adli na zachowanie narodowej to¿samo�ci24. Emigranci rosyjscy
chêtnie porównywali siê do dzieci Izraela, którzy �chronili� ojczyznê w samych
sobie. Rosja to oni � emigranci. Jak podkre�la Anna Wo�niak25, spo�ród wielu
pokoleñ emigrantów ró¿nych narodów, które tak¿e do�wiadczy³y wygnania, tu-
³actwa, pielgrzymstwa, jedynie emigracja rosyjska postrzega³a siebie jako

19 Â. Äàâàòö, Ãîäû. Î÷åðêè ïÿòèëåòíåé áîðüáû, Áåëãðàä 1926; cyt wg: Å. Ï. ×åëûøåâ,
Êóëüòóðíîå íàñëåäèå ðîññèéñêîé ýìèãðàöèè, [w:] Ëèòåðàòóðà ðóññêîãî çàðóáåæüÿ..., ðåä.
Î. Í. Ìèõàéëîâ, s. 5.

20 Ì. Ñóõèõ, Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà: ñâèäåòåëüñòâî?, ïðîðî÷åñòâî?, ïðîâîêàöèÿ?,
�Çâåçäà� 1998, nr 4.

21 K. Lis, Topos poety-proroka w poezji rosyjskiej romantycznej, �Studia Rusycystyczne Aka-
demii �wiêtokrzyskiej�, pod red. A. Jankowskiego, t. 11, Kielce 2002, s. 40.

22 Â. Õîäàñåâè÷, Ëèòåðàòóðà â èçãíàíèè. Êîëåáëåìûé òðåíîæíèê, Ìîñêâà 1991, s. 442.
23 Zob. Á. Çàéöåâ, Èçãíàíèå,  [w:] Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà â ýìèãðàöèè, ïîä ðåä.

Í. Ïîëòàðàöêîé, Ïèòòñáóðã 1972, s. 3.
24 Ï. Å. Êîâàëåâñêèé, Çàðóáåæíàÿ Ðîññèÿ. Èñòîðèÿ è êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêàÿ

ðàáîòà çà ïîëâåêà. 1920�1970, Ïàðèæ 1971; Êóëüòóðíîå íàñëåäèå ðóññêîé ýìèãðàöèè, 1917�1940,
ïîä ðåä. Å. Ï. ×åëûøåâà, Ä. Ì. Øàõîâñêîãî, 1�2, Ìîñêâà 1994; À. Ã. Ñîêîëîâ, Ñóäüáû ðóñ-

ñêîé ëèòåðàòóðíîé ýìèãðàöèè 1920-õ ãã., Ìîñêâà 1991, s. 12�37.
25 A. Wo�niak, Wstêp, [w:] Duchowo�æ i sacrum w literaturze emigracyjnej S³owian Wschod-

nich, pod red. A. Wo�niak, M. Kaweckiej, Lublin 2002, s. 7.
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�Nowy Izrael� w niewoli babiloñskiej, jako �jeszcze jeden statek »myflower«,
uwo¿¹cy ze zbezczeszczonej ojczyzny ziarna przysz³ego odrodzenia moralnego
(tak w XVII w. purytanie zmierzali z Europy do brzegów Nowego �wiata)�26.

Na �wiadomo�æ narodow¹ sk³adaj¹ siê: historia, kultura, jêzyk, poczucie
wspólnoty i wiara, a wspania³ym ich no�nikiem jest literatura27. Dlatego te¿, jak
zauwa¿a Monika ¯ydek, pisarze �pierwszej fali� emigracji rosyjskiej kontynu-
owali przede wszystkim tradycje dziewiêtnastowiecznej literatury rosyjskiej, ale
du¿e znaczenie mia³ równie¿ prze³om modernistyczny ze swoimi specyficznymi
koncepcjami sztuki, filozofii i religii. W utworach emigracyjnych odnajdujemy
tak¿e liczne nawi¹zania do literatury staroruskiej, która przechowuje archetypy
spraw najcenniejszych dla Rosjanina, czyli to, co za Bogdanem Suchodolskim
wolno nazwaæ �¿yw¹ tradycj¹�28. Jednak¿e misjê mo¿na rozumieæ zgo³a od-
miennie, podkre�laj¹c, ¿e � niezale¿nie od pora¿ki w wojnie domowej � miliony
Rosjan przejawia³y nieprzejednan¹ wrogo�æ wobec bolszewickiego re¿imu i je-
go ideologii, udowadniaj¹c �wiatu, ¿e zaprzecza on rosyjskim warto�ciom, tra-
dycjom, rosyjskiej �wiadomo�ci. By³a to zatem, po pierwsze, misja ratowania
rosyjskiej godno�ci, po drugie, misja walki z si³ami zniszczenia (komunizmu).
Z powy¿szych jednoznacznie wynika³a i trzecia � misja po�wiadczaj¹ca istnie-
nie z³a (totalitaryzmu) gro¿¹cego ca³ej ludzko�ci.

W³a�nie w takich trzech aspektach widzia³ sens istnienia rosyjskiej emigra-
cji Iwan Bunin i zawar³ to w swojej mowie Misja emigracji rosyjskiej, wyg³o-
szonej 16 lutego 1924 r. w Pary¿u: �[...] ìû òàê èëè èíà÷å íå ïðèíÿëè æèçíè,
âîöàðèâøåéñÿ ñ íåêîòîðûõ ïîð â Ðîññèè, áûëè â òîì èëè èíîì íåñîãëàñèè,
â òîé èëè èíîé áîðüáå ñ ýòîé æèçíüþ è, óáåäèâøèñü, ÷òî äàëüíåéøåå
ñîïðîòèâëåíèå íàøå ãðîçèò íàì ëèøü áåñïëîäíîé, áåññìûñëåííîé
ãèáåëüþ, óøëè íà ÷óæáèíó...

Ìèññèÿ � ýòî çâó÷èò âîçâûøåíî. Íî ìû âçÿëè è ýòî ñëîâî âïîëíå
ñîçíàòåëüíî, ïàìÿòóÿ åãî òî÷íûé ñìûñë... Íàñ, ðàññåÿííûõ ïî ìèðó, îêîëî
òðåõ ìèëëèîíîâ. Èñêëþ÷èòå èç ýòîãî ãðîìàäíîãî ÷èñëà äåñÿòêè è äàæå
ñîòíè òûñÿ÷ ïîïàâøèõ â ýìèãðàíòñêèé ïîòîê óæå ñîâñåì íåñîçíàòåëüíî,
ñîâñåì ñëó÷àéíî; èñêëþ÷èòå òåõ, êîòîðûå, áóäó÷è ïðîòèâíèêàìè (âåðíåå,
ñîïåðíèêàìè) íûíåøíèõ âëàäûê Ðîññèè, ñóòü îäíàêî èõ êðîâíûå áðàòüÿ;

26 Æ. Íèâà, Ðóññêèå èçãíàííèêè, [w:] idem, Âîçâðàùåíèå â Åâðîïó. Ñòàòüè î ðóññêîé

ëèòåðàòóðå, ïåðåâîä ñ ôðàíö. Å. Ý. Ëÿìèíîé, Ìîñêâà 1999, s. 265.
27 Zob. has³o: ��wiadomo�æ narodowa�, [w:] Encyklopedia, t. 18, pod red. J. Rawicza,

Z. Bydliñskiej-Czernuszczyk, E. Maziarskiej, W. Ostrowskiej, E. Jewdokimowa, W. Gorlewskiego,
M. Kossakowskiego, PWN, Warszawa 1996, s. 239�240.

28 M. ¯ydek, Wizerunek �wiêtego w twórczo�ci emigrantów rosyjskich �pierwszej fali�,

[w:] Wielkie tematy w literaturach s³owiañskich, �Slavica Wratislaviensia� 2003, t. CXXII, s. 181.
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èñêëþ÷èòå èõ ïîñîáíèêîâ, â íàøåé ñðåäå ïðåáûâàþùèõ ñ öåëüþ ïîêîðèòü
íàñ ïåðåä ëèöîì ÷óæåçåìöåâ è ðàçëàãàòü íàñ: îñòàíåòñÿ âñå-òàêè íå÷òî
òàêîå, ÷òî äàæå îäíîé ñâîåé ÷èñëåííîñòüþ ãîâîðèò î ñòðàøíîé âàæíîñòè
ñîáûòèé, ðóññêóþ ýìèãðàöèþ ñîçäàâøèõ, è äàåò ïîëíîå ïðàâî ïîëüçîâàòüñÿ
âûñîêèì ÿçûêîì. Íî ÷èñëåííîñòü íàøà äàëåêî íå âñå. Åñòü åùå íå÷òî, ÷òî
ïðèñâàèâàåò íàì íåêîå çíà÷åíèå. Èáî ýòî íå÷òî çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
ïîèñòèíå ìû íåêèé ãðîçíûé çíàê ìèðó è ïîñèëüíûå áîðöû çà âå÷íûå,
áîæåñòâåííûå îñíîâû ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, íûíå íå òîëüêî
â Ðîññèè, íî è ïîâñþäó ïîøàòíóâøèåñÿ.

Åñëè áû äàæå íàø èñõîä èç Ðîññèè áûë òîëüêî èíñòèíêòèâíûì
ïðîòåñòîì ïðîòèâ äóøåãóáñòâà è ðàçðóøèòåëüñòâà, âîöàðèâøåãîñÿ òàì, òî
è òîãäà íóæíî áûëî ñêàçàòü: »Âçãëÿíè, ìèð, íà ýòîò âåëèêèé èñõîä
è îñìûñëè åãî çíà÷åíèå. Âîò ïåðåä òîáîé ìèëëèîí èç ÷èñëà ëó÷øèõ ðóñ-
ñêèõ äóø, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ, ÷òî íå âñÿ Ðîññèÿ ïðèåìëåò âëàñòü, íèçîñòü
è çëîäåÿíèÿ åå çàõâàò÷èêîâ; ïåðåä òîáîé ìèëëèîí äóø, îáëå÷åííûõ
â ãëóáî÷àéøèé òðàóð, äóø, êîèì áûëî äàíî âèäåòü ãèáåëü è ñðàì îäíîãî èç
ñàìûõ ìîãóùåñòâåííûõ çåìíûõ öàðñòâ è çíàòü, ÷òî ýòî öàðñòâî åñòü ïëîòü
è êðîâü èõ... «.

[...] Ñîòíè òûñÿ÷ èç íàøåé ñðåäû âîññòàëè âïîëíå ñîçíàòåëüíî

è äåéñòâåííî ïðîòèâ âðàãà, íûíå ñòîëèöó ñâîþ èìåþùåãî â Ðîññèè, íî
ïðèòÿçàþùåãî íà ìèðîâîå âëàäû÷åñòâî, ñîòíè òûñÿ÷ ïðîòèâîáîðñòâîâàëè
åìó âñÿ÷åñêè, â ïîëíóþ ìåðó ñâîèõ ñèë, ìíîãèìè ñìåðòÿìè çàïå÷àòëåëè
ñâîå ïðîòèâîáîðñòâî � è åùå íåèçâåñòíî, ÷òî áûëî áû â Åâðîïå, åñëè áû íå
áûëî ýòîãî ïðîòèâîáîðñòâà. [...]

Íî òåì íå ìåíåå ìèññèÿ ðóññêîé ýìèãðàöèè... ìèññèÿ ýòà çàêëþ÷àåòñÿ
íûíå â ïðîäîëæåíèè ýòîãî íåïðèÿòèÿ âðàãîâ Ðîñcèè è â îæèäàíèè äíÿ,
êîãäà Àíãåë îòâàëèò êàìåíü îò ãðîáà åå... Ãîâîðèëè � ñêîðáíî è òðîãà-
òåëüíî � ãîâîðèëè íà äðåâíåé Ðóñè: »Ïîäîæäåì, ïðàâîñëàâíûå, êîãäà Áîã
ïåðåìåíèò îðäó«. Äàâàéòå ïîäîæäåì è ìû. Ïîäîæäåì ñîãëàøàòüñÿ íà
íîâûé »ïîõàáíûé«ìèð ñ íûíåøíåé îðäîé�29.

Iwan Bunin, jak i wiêkszo�æ emigrantów, nie móg³ wiedzieæ, ¿e oczekiwanie
przeci¹gnie siê na wiele dziesiêcioleci. Misja, o której mówi³ rosyjski noblista,
znalaz³a swoisty wyraz w umocnieniu siê prawos³awia. Tê misjê Michai³ Naza-
row okre�li³ mianem �misji ziarna� (�åñëè ïøåíè÷íîå çåðíî, ïàäøè â çåìëþ,

29 È. Áóíèí, Ìèññèÿ ðóññêîé ýìèãðàöèè, [w:] idem, Ïóáëèöèñòèêà 1918�1953 ãîäîâ, ïîä
ðåä. Î. Í. Ìèõàéëîâà, Ìîñêâà 1998, s. 148. Zob. tak¿e: idem, Ìèññèÿ ðóññêîé ýìèãðàöèè,
�Ñëîâî� 1990, nr 10. Por. Ì. Íàçàðîâ, Ïðîáëåìû âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè â ýìèãðàöèè, �Ðóñ-
ñêàÿ ìûñëü� 26 wrze�nia 1986.
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íå óìðåò, òî îñòàíåòñÿ îäíî; à åñëè óìðåò, òî ïðèíåñåò ìíîãî ïëîäà�, Èí,
XII, 2430). Poeta i krytyk literacki Jurij Terapiano, jak wielu innych pisarzy
emigracyjnych, misjê literatury rosyjskiej widzia³ w tym, a¿eby w przysz³o�ci,
kiedy zmieni¹ siê okoliczno�ci, przekazaæ przedrewolucyjn¹ kulturê nowym po-
koleniom, chocia¿ w ograniczonym stopniu. Rozpatruj¹c znaczenie emigracji
dla samej Rosji, Michai³ Nazarow wyró¿nia trzy podstawowe funkcje: pierwsza
� to zachowanie pamiêci o przedrewolucyjnej Rosji i jej �wiadomo�ci narodo-
wej, pozostawanie w miarê mo¿liwo�ci swoistym �blokiem pamiêci� swojej na-
cji, zachowanie poza granicami ojczyzny �ma³ej Rosji�; druga � pomoc si³om
antykomunistycznym w kraju; trzecia � u�wiadomienie znaczenia rewolucji
w historii ogólno�wiatowej.

Misjê literatury emigracyjnej jej twórcy rozumieli w ró¿ny sposób, lecz
wszyscy byli zgodni co do jednego: u jej podstaw le¿a³o umocnienie zasady
swobody twórczej jako przeciwwagi wobec si³ zniewalaj¹cych literaturê. Przy-
pomnijmy interesuj¹c¹ w tym kontek�cie dyskusjê wywo³an¹ wyst¹pieniem Zi-
naidy Gippius Literatura rosyjska na wygnaniu (Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà

â èçãíàíèè, referat wyg³oszony w 1927 r. w ramach spotkañ salonu literackiego
�Çåëåíàÿ ëàìïà� w Pary¿u). Rosyjska emigrantka odnotowywa³a umiejêtno�æ
uczenia siê absolutnej wolno�ci s³owa jako fakt szczególnej odmiany misji lite-
ratury rosyjskiej na wygnaniu: �Íàó÷èòüñÿ ñâîáîäå � ÷òî ýòî çíà÷èò?... Ýòî
çíà÷èò íàéòè äëÿ ñåáÿ, äëÿ âñåõ è äëÿ êàæäîãî ìàêñèìóì åå ìåðû,
ñîîòâåòñòâóþùèé âðåìåíè. À âûó÷èòüñÿ ñâîáîäå � ïîæàëóé, ãëàâíàÿ
çàäà÷à, çàäàííàÿ ýìèãðàöèè�31. Z uczuciem wielkiej goryczy zauwa¿y³a po-
nadto: �Íåêîãäà õîçÿèí çåìëè ðóññêîé, Ïåòð, ïîñûëàë ìîëîäûõ íåäîðîñëåé
â Åâðîïó � íà ëþäåé ïîñìoòðåòü, ïîó÷èòüñÿ »íàóêàì«. À ÷òî åñëè è íàñ
êàêîé-òî Õîçÿèí ïîñëàë òóäà æå, òîæå ïîó÷èòüñÿ � ìåæäó ïðî÷èì è íàóêå
ìàëî íàì çíàêîìîé � Ñâîáîäå? È íåäîðîñëè ïëàêàëèñü. È íåäîðîñëÿì ïóòü
íàçàä áûë çàêàçàí, ïîêà ñâîåãî íå èñïîëíÿò. Ìû òóò ñòîíåì ñ óòðà äî
âå÷åðà: »Ðîññèÿ, Ðîññèÿ«, ê íåé òÿíåìñÿ, äà åùå ãîðäèìñÿ � ìû ñòîèì
ëèöîì ê Ðîññèè. À ÷òî, åñëè îòäàâàÿ âñå íàøå âðåìÿ íà ýòî ñòîÿíèå, ìû òàê
è îñóæäåíû ñòîÿòü è íèêàêîé Ðîññèè íå ïîëó÷èì�32.

30 Ì. Íàçàðîâ, Ìèññèÿ ðóññêîé ýìèãðàöèè, Ñòàâðîïîëü 1992, s. 6. Zob. tak¿e:
Ä. Êîíñòàíòèíîâ, Ìèññèÿ ðîññèéñêîé ýìèãðàöèè, [w:] Êóëüòóðíîå íàñëåäèå ðîññèéñêîé

ýìèãðàöèè..., t. 2, s. 221�226.
31 Þ. Òåðàïèàíî, Ëèòåðàòóðíàÿ æèçíü ðóññêîãî Ïàðèæà çà ïîëâåêà (1924�1974): Ýññå,

âîñïîìèíàíèÿ, ñòàòüè, Ïàðèæ � Íüþ-Éîðê 1987, s. 52.
32 Ibidem, s. 69. Kontynuacjê rozwa¿añ Zinaidy Gipppius stanowi artyku³ wstêpny pt. Îïûò

ñâîáîäû, który poetka przygotowa³a do tomu Ëèòåðàòóðíûé ñìîòð, wydanego w 1939 r. pod redak-
cj¹ Dymitra Mere¿kowskiego. Autorka analizuje w nim, na ile zmienia³y siê historycznie warunki funk-
cjonowania twórcy w przed- i porewolucyjnej Rosji w aspekcie szeroko rozumianej kategorii wolno�ci.
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Wypowied� Zinaidy Gippius to jeden z wielu g³osów w powszechnej w tym
�rodowisku dyskusji o stanie duchowym rosyjskiej emigracji33. Zadaniem literatu-
ry by³o zatem zachowanie i odtworzenie poprzedniej spójno�ci. Tak¹ rolê zaczê³o
w owym czasie odgrywaæ czasopismo �Ñîâðåìåííûå çàïèñêè� (Pary¿ 1920�1940)34.
W kontek�cie wspomnianej dyskusji szczególne miejsce zajmowa³ problem m³o-
dzie¿y literackiej. Nina Berberowa twardo broni³a prawa m³odzie¿y do nazywania
siê rosyjsk¹ i jednocze�nie pisania nie o Rosji, lecz o swoim emigracyjnym ¿yciu.
Polemizowa³a z Zinaid¹ Gippius: �Ìîæíî âñþ æèçíü ïèñàòü î äæàñ-áàíäå,
îñòàâàÿñü ðóññêèì ïèñàòåëåì�. M³odzie¿ � twierdzi³a pocz¹tkuj¹ca pisarka � nie
mo¿e dopu�ciæ do tego, by �åå âñåðüåç óâåðèëè, ÷òî îíà ìåðòâà, èáî æèâåò
â Åâðîïå, â êîòîðîé âñå ðóññêèå çàäûõàþòñÿ. Îíà ñ÷èòàåò èçãíàíèå
òðàãåäèåé... È, cîçíàòåëüíî îòíîñÿñü ê ýòîé òðàãåäèè, îíà æåðòâóåò ñâîèì
ïðåáûâàíèåì â Ðîññèè ðàäè òîãî ãëóáîêîãî äåëà, êîòîðîãî òàì ñåé÷àñ äåëàòü
íåëüçÿ�35. Wiêkszo�æ przedstawicieli �pierwszej fali� emigracji rosyjskiej tak
w³a�nie pojmowa³o swoj¹ misjê, szczególnie na pocz¹tkowym jej etapie. Tê funk-
cjê literatura emigracyjna wype³ni³a w dostatecznym stopniu: w bogatej memuary-
styce i utworach artystycznych, podobnie jak i niegdy� w literaturze klasycznej,
odzwierciedli³a, zachowuj¹c jej duchowe cenno�ci, rosyjsk¹ cywilizacjê, która �
jak siê zdawa³o � w Rosji zosta³a utracona na zawsze...

Powy¿sze zadanie mog³o byæ samozachowawczo realizowane dopóty, dopó-
ki ¿yli i dzia³ali ludzie, którzy poprzedni¹ Rosjê pamiêtali, którzy stali siê spad-
kobiercami ogólnonarodowej pamiêci. A takich stopniowo by³o coraz mniej.
Kontynuowanie powy¿szej funkcji nie mia³o sensu bez kontaktów z Wielk¹
Rosj¹. Dlatego te¿ niezwykle istotna by³a te¿ druga funkcja: pomoc tym si³om
w ojczy�nie, które przeciwstawia³y siê komunistycznemu eksperymentowi. Naj-
bardziej aktywnie wyra¿a³a siê ona w d¹¿eniu przedstawicieli rosyjskiej diaspo-
ry wspólnie z si³ami w Rosji do osi¹gniêcia zmian politycznych. W wype³nieniu
tej funkcji mo¿na widzieæ przejaw moralnego d³ugu emigracji wobec Ojczyzny.

I wreszcie trzecia funkcja emigracji � twórcza: u�wiadomienie tragicznego
do�wiadczenia rewolucji jako do�wiadczenia ogólno�wiatowego, zdanie sobie
sprawy z tego, do czego jest zdolny cz³owiek w ró¿nych systemach spo³ecznych,

33 Zob. m.in.: Í. À. Áîãîìîëîâ, Îá îäíîé ëèòåðàòóðíî-ïîëèòè÷åñêîé ïîëåìèêå 1927 ã.,
[w:] Êóëüòóðíîå íàñëåäèå ðîññèéñêîé ýìèãðàöèè..., t. 2, s. 25�33; È. Â. Êîíäàêîâ, Ðóññêàÿ
ýìèãðàöèÿ êàê ôåíîìåí êóëüòóðû, [w:] ten¿e, Ââåäåíèå â èñòîðèþ ðóññêîé êóëüòóðû, Ìîñêâà
1997, s. 419�422.

34 Zob.: �Ñîâðåìåííûå çàïèñêè�, [w:] Ëèòåðàòóðíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ ðóññêîãî çàðóáåæüÿ

(1918�1940), ïîä. ðåä. À. Í. Íèêîëþêèíà, ò. 2, ÷. III: C-ß, Ìîñêâà 1998, s. 20�33.
35 Cyt. za: Â. Â. Àãåíîñîâ, Ëèòåðàòóðà ðóññêîãî çàðóáåæüÿ (1918�1996), Ìîñêâà 1998,

s. 32�33.
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odkrycia nowego poziomu �idei rosyjskiej� jako syntezy do�wiadczenia ogólno-
ludzkiego. W³a�nie na podstawie tego do�wiadczenia mo¿na okre�liæ duchowy
stan ca³ej ludzko�ci, zrozumieæ gro¿¹ce jej nowe niebezpieczeñstwa w tragicz-
nym XX wieku.

Podsumowanie takiego aspektu w do�wiadczeniach rosyjskiej emigracji mo-
¿emy odnale�æ w pracach publicysty i historyka Cerkwi � Gieorgija Fiedotowa:
�Ñ òîé ãîðû, ê êîòîðîé ïðèáûë íàø êîâ÷åã, íàì îòêðûëèñü ãðàíäèîçíûå
ïåðñïåêòèâû: âîèñòèíó «âñå öàðñòâà ìèðà è ñëàâà èõ» � âåðíåå, èõ ïîçîð
[...] ìû îäíè ìîæåì âèäåòü îáà ñêëîíà � â Åâðîïó è â Ðîññèþ: äåéñòâè-
òåëüíîñòü, êàê îíà åñòü, áåç ðóìÿí è ïðèêðàñ�36 . Stanowisko Fiedotowa przy-
wo³ujemy nieprzypadkowo. Wszak ogromn¹ rolê w tym procesie odegra³a pra-
wos³awna Cerkiew � w³a�nie ona sta³a siê duchowym rdzeniem rosyjskiej emi-
gracji, bez niej wype³nienie wymienionych wy¿ej funkcji by³oby trudne37.
Droga emigracyjnych rozterek nieuchronnie wiod³a do Cerkwi, bo � jak pyta
retorycznie bohaterka w filmie Pokuta (Ïîêàÿíèå) Tengiza Abuladze � �có¿ to
za droga, która nie wiod³aby do Cerkwi?�38. Dlatego rosyjscy uchod�cy twier-
dzili, ¿e najlepsze cechy inteligencji rosyjskiej wynikaj¹ z tradycji cerkiewnej39.
W chrze�cijañstwie dostrzegali oni szczególn¹ si³ê, mog¹c¹ odrodziæ Rosjan;
wysunêli has³o ekumenizacji ¿ycia (�âîöåðêîâëåíèå âñåé æèçíè�)40.

�Ìû íå â èçãíàíèè, ìû â ïîñëàíèè�41 � pisa³a Nina Berberowa. Symbo-
liczne s³owa rosyjskiej poetki wielokrotnie powtarzali emigranci, którzy trakto-

36 Ã. Ôåäîòîâ, Ðîññèÿ, Åâðîïà è ìû, �Íîâûé ãðàä� 1932, nr 2.
37 W dziele podejmowania misji, rozumianej jako zachowanie tradycji, du¿e znaczenie odegra-

³a Cerkiew. W latach dwudziestych i trzydziestych Rosjanie przekonywali, ¿e misj¹ emigracji ro-
syjskiej �pierwszej fali� by³o pos³annictwo religijne. Tezy te propagowano na ³amach czasopism
religijnych (�Ïóòü�, �Âåñòíèê Ðóññêîãî Õðèñòèàíñêîãî Äâèæåíèÿ�, �Íîâûé ãðàä�). Zob. na ten
temat: A. Wo�niak, Wstêp, [w:] Duchowo�æ i sacrum..., s. 7�8; Á. Åìåëüÿíîâ, À. È. Íîâèêîâ,
Ðóññêàÿ ôèëîñîôèÿ ñåðåáðÿíîãî âåêà. Êóðñ ëåêöèé, Åêàòåðèíáóðã 1995; Ì. Ðàåâ, Öàðñòâî
Áîæèå âíóòðè íàñ åñòü. Öåðêîâü è ðåëèãèÿ â äèàñïîðå, [w:] idem, Ðîññèÿ çà ðóáåæîì:

èñòîðèÿ êóëüòóðû ðóññêîé ýìèãðàöèè. 1919�1939, Ìîñêâà 1994.
38 Tengiz Abu³adze (1924�1994) � gruziñski re¿yser filmowy. Alegoryczny dramat polityczny

Pokuta stanowi rozrachunek z epok¹ stalinowsk¹. Zob. P. Przesmycki, Trzy drogi, �W Drodze�
2002, nr 4 (344).

39 E. Kucharska, J. Mianowska, �Ñâÿòàÿ Ðóñü� â òâîð÷åñòâå ïèñàòåëåé ïåðâîé âîëíû
ýìèãðàöèè, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria IX, Warszawa 1998, s. 180.

40 Ðóññêîå ðåëèãèîçíîå ñîçíàíèå â èçãíàíèè (íà ìàòåðèàëå òåàòðîëîãèè Á. Ê. Çàéöåâà
�Ïóòåøåñòâèå Ãëåáà�), [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria X: Literaturoznawstwo. Kultu-

rologia. Folklorystyka, Warszawa 2003, s. 208. Zob. tak¿e: Í. Çåðíîâ, Çàêàòíûå ãîäû, �Ñåãîäíÿ�
22 lutego 1994, s. 9; idem, Ðóññêîå ðåëèãèîçíîå âîçðîæäåíèå XX âåêà, Ïàðèæ 1991; À.Â. Ïîïîâ,
Òðè çàâåòà: äóõîâíîå íàñëåäèå ðóññêîé èíòåëëèãåíöèè â ýìèãðàöèè, [w:] Ìàòåðèàëû

êîíôåðåíöèè: Ðîññèéñêàÿ èíòåëëèãåíöèÿ: êðèòèêà èñòîðè÷åñêîãî îïûòà, Åêàòåðèíáóðã 2001.
41 Niezale¿nie od naszego przekonania, ¿e autork¹ tych s³ów jest Nina Berberowa, w literatu-

rze przedmiotu pojawiaj¹ siê i inne sugestie. Zdaniem niektórych historyków literatury autorstwo
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wali emigracjê jako �ïîñîëüñòâî Ðîññèè â Åâðîïó è ñ äðóãîé ñòîðîíû, � êàê
ïðèáåæèùå íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû è èäåéíî-äóõîâíàÿ îñíîâà áóäóùåãî
âîçðîæäåíèÿ îòå÷åñòâà�42. Sens poetyckiej formu³y mo¿na interpretowaæ tak¿e
w nowym kontek�cie, wszak duchowe bogactwa, stworzone w warunkach owe-
go �pos³annictwa� na wygnaniu, staj¹ siê czê�ci¹ kultury narodowej tak¿e cza-
sów wspó³czesnych. Wadim Krejd, wspó³czesny poeta i znawca rosyjskiej litera-
tury na wychod�stwie, tak pisa³ o misji emigracji w przedmowie do tomu
Wspomnienia o srebrnym wieku: �Arty�ci emigranci oderwani zostali od ojczy-
stej gleby, za� ci, co pozostali w Rosji, pozbawieni byli atmosfery wolno�ci.
Jednak¿e emigracja widzia³a swoj¹ misjê w zachowaniu duchowych warto�ci
tak niedawno odrodzonej Rosji i w przekazaniu tego dziedzictwa wyzwolonej
Rosji�43. W wywiadzie, opublikowanym na ³amach czasopisma �Çâåçäà�, Igor
Frojanow podkre�la: �ß âèæó ìèññèþ ðóññêîé ýìèãðàöèè ïðåæäå âñåãî
â òîì, ÷òîáû îíà ïî ìåðå ñâîèõ ñèë äîíîñèëà äî çàïàäíîé îáùåñòâåííîñòè
ïðàâäó î Ðîññèè è ðóññêîì íàðîäå�44. Wziêcie na siebie mesjañskiej roli
skarbnicy narodowej tradycji literackiej stanowi³o wybór trudny, ale konieczny.
Dlatego te¿ symboliczna �kotwica�, do której odwo³ywa³ siê Gieorgij Adamo-
wicz w przedmowie do jednej z pierwszych antologii poezji emigracyjnej, zosta-
³a podniesiona, a nie rzucona45. A zatem zatoniêcie na bezkresnych obcych wo-
dach niebytu i têsknoty nie mia³o miejsca.

Wype³nienie wielop³aszczyznowej misji wymaga³o spe³nienia szczególnych
warunków istnienia za granic¹. Rosyjska emigracja stworzy³a i rozwija³a system
szkolnictwa narodowego na wszystkich poziomach edukacji, od podstawowego
do akademickiego. Powstawa³y tak¿e towarzystwa naukowe, regularnie odbywa-

tych wymownych s³ów nale¿y przypisaæ Dymitrowi Mere¿kowskiemu, który mia³by je wypowie-
dzieæ w 1921 r. (zob. �Çåëåíàÿ ëàìïà�. Áåñåäà III, �Íîâûé êîðàáëü� 1927, nr 2, s. 41). Przywo-
³uje je w swojej ksi¹¿ce Roman Gul (zob. Î. Êîðîñòåëåâ, Àïîëîãèÿ ýìèãðàöèè Ðîìàíà Ãóëÿ,
[w:] Ð. Ãóëü, ß óíåñ Ðîññèþ, t. 1: Ðîññèÿ â Ãåðìàíèè, Ìîñêâà 2001, s. 9; por. À. Íèêîëþêèí,
�Íå â èçãíàíèè, à â ïîñëàíèè: ìèññèÿ ëèòåðàòóðû�, [w:] Êóëüòóðíîå íàñëåäèå ðîññèéñêîé

ýìãðàöèè�, s. 14). W literaturze przedmiotu odnajdujemy tak¿e zapewnienia, ¿e autork¹ przyto-
czonych s³ów by³a Zinaida Gippius (por. T. Zienkiewicz, �I nas izgnannikow w molitwach pomia-

ni...� (o poezji emigracji rosyjskiej w Polsce miêdzywojennej), �Studia Rossica�, t. 5, Warszawa
1997; Êóëüòóðíàÿ ìèññèÿ Ðîññèéñêîãî çàðóáåæüÿ. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü, îòâ. ðåä.
Ò. À. Ïàðõîìåíêî, Ìîñêâà 1999, s. 31 oraz Å. Ï. ×åëûøåâ, Ïðîëîã, [w:] Ëèòåðàòóðà ðóññêîãî

çàðóáåæüÿ..., ðåä. Î. Í. Ìèõàéëîâ, s. 28).
42 Êóëüòóðíàÿ ìèññèÿ Ðîññèéñêîãî çàðóáåæüÿ..., s. 31.
43 Zob. Âîñïîìèíàíèÿ î ñåðåáðÿíîì âåêå, ñîñò. Â. Êðåéä, Ìîñêâà 1993, s. 7 (podajê

w t³umaczeniu Jana Or³owskiego, zob.: ten¿e, Wspomnienia literackie pisarzy �pierwszej fali�

emigracji rosyjskiej, [w:] Literatura emigracyjna Rosjan, Ukraiñców i Bia³orusinów, pod red.
A. Wo�niak, L. Puszaka, Lublin 2001, s. 27).

44 Wywiad przeprowadzi³ Wiktor Olewicz � zob. [online] <http://zvezda.ru/>.
45 ßêîðü (Àíòîëîãèÿ ïîýçèè), ñîñò. Ã. Â. Àäàìîâè÷, Ì. Ë. Êàíòîð, Áåðëèí 1936.
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³y siê zjazdy akademickie, prowadzono dyskusje. Aktywnie wspierano i rozwija-
no tradycje narodowe we wszelkich dziedzinach sztuki (studia baletowe, trupy
teatralne, towarzystwa muzyczne, rosyjskie konserwatoria, wytwórnie filmowe,
wieczory literackie, a nawet tradycyjne spotkania �przy samowarze� itp.). Zagra-
nica rosyjska posiada³a w³asne rosyjskojêzyczne organy prasowe, wydawnictwa
literackie. Dzia³a³y liczne towarzystwa i stowarzyszenia polityczne, wojskowe,
sportowe, kulturalne, zawodowe, charytatywne itd.

Podkre�lmy: misja, któr¹ wype³ni³a �pierwsza fala� emigracji, to uniwer-
sum, które do dzisiaj stanowi zasadnicze warto�ci dla kolejnych pokoleñ emigra-
cyjnych. Cele s³u¿enia �idei rosyjskiej� by³y okre�lane przez rosyjskich intelek-
tualistów niezwykle szeroko i obejmowa³y wszystkie aspekty ¿ycia spo³ecznego.
Powy¿sze idee znalaz³y g³êbokie odzwierciedlenie w rosyjskiej poezji emigra-
cyjnej, jej zaanga¿owaniu, poetyce, motywach wiod¹cych, filozoficzno�ci. Dla-
tego Gieorgij Iwanow nazywa emigrantów �sol¹ ziemi�, czym nawi¹zuje do
Ewangelii Chrystusa i jego Aposto³ów:

�Óçíàåò ëè êîãäà-íèáóäü îíà,
Ìîÿ íåâåðîÿòíàÿ ñòðàíà,
×òî áûëî ñîëüþ êàòîðæíîé çåìëè?

À âïðî÷åì, ñîëè âñþäó ãðîø öåíà.
Ïðîñûïàëè � ìåòåëêîé ïîäìåëè.46

Iwanow mówi o tych, którzy wyszli ca³o z rewolucyjnej zawieruchy, ale
jednocze�nie stracili najwa¿niejsze � prawo do ¿ycia i tworzenia w ojczy�nie.
Mówi o tych �ñîêðîâèùàõ äóõà, êîòîðûõ ëèøèëàñü Ðîññèÿ, èçãíàâ ëó÷øèõ
èç ëó÷øèõ ñâîåé õóäîæåñòâåííîé èíòåëëèãåíöèè�47. Dlatego te¿ najwa¿niej-
szym i decyduj¹cym dla rosyjskich emigrantów, uwa¿aj¹cych siê za spadkobier-
ców kultury narodowej, pozostawa³ moralny bodziec postêpowania, u�wiado-
mienie sobie w³asnej, je�li nie mesjañskiej, to bezsprzecznie wyj¹tkowej, misji
historycznej.

W literaturze przedmiotu utrwali³ siê pojêciowy ³añcuch: emigracja �pierw-
szej�, �drugiej�, �trzeciej fali�, w którym decyduj¹ca jest kwestia ram czaso-

46 Ã. Èâàíîâ, Òîðæåñòâåííî êîí÷àåòñÿ âåñíà..., [w:] �Ìû æèëè òîãäà íà ïëàíåòå

äðóãîé...�. Àíòîëîãèÿ ïîýçèè ðóññêîãî çàðóáåæüÿ. 1920�1990, ñîñò. Å. Â. Âèòêîâñêèé, t. 2,
Ìîñêâà 1994, s. 26.

47 Ë. Ï. Ìîèñååâà, �Ìû æèëè òîãäà íà ïëàíåòå äðóãîé...�. Òåìà Ðîññèè â ïîýçèè ðóñ-

ñêîãî çàðóáåæüÿ ïåðâîé âîëíû ýìèãðàöèè, �Îáùåñòâåííûå íàóêè è ñîâðåìåííîñòü� 1997,
nr 3, s. 169.
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wych. W takim ujêciu terminologicznym na marginesie pozostaje zatem ich to¿-
samo�æ, a przecie¿ emigracja w latach 1917�1922 z Rosji i emigracja ze Zwi¹z-
ku Radzieckiego w drugiej po³owie XX wieku maj¹ ma³o ze sob¹ wspólnego.
Przy czym chodzi nie o odmienne warunki historyczne, lecz przede wszystkim
o ich kulturowe znaczenie. Emigracja �pierwszej fali� wyró¿nia siê liczebno�ci¹
i masowo�ci¹, ale nie w tym zawiera³a siê jej specyfika. Intelektuali�ci, którzy
opu�cili Rosjê w wyniku rewolucji i wojny domowej, utworzyli unikatow¹ spo-
³eczno�æ, której wyj¹tkowo�æ polega³a na odrêbnej historycznej misji. Jeden
z emigrantów, W³adimir Abdank-Kossowski, pisa³ w gazecie �Âîçðîæäåíèå�:
�Íè îäíà ýìèãðàöèÿ� íå ïîëó÷àëà ñòîëü ïîâåëèòåëüíîãî íàêàçà ïðîäîë-
æàòü è ðàçâèâàòü äåëî ðîäíîé êóëüòóðû, êàê çàðóáåæíàÿ Ðóñü�48. Zachowa-
nie i rozwój rosyjskiej kultury i tradycji �srebrnego wieku� wynosi emigracjê
�pierwszej fali� na pozycjê kulturowego fenomenu. Wszak zarówno �druga�,
jak i �trzecia� fala emigracji nie stawia³y przed sob¹ ogólnych kulturowo-naro-
dowych celów.

Pozostaje jeszcze kwestia oceny owej misji z dzisiejszej perspektywy.
W prowadzonych na ten temat dyskusjach przewa¿a opinia, ¿e misjê zachowania
kultury emigracja wype³ni³a jedynie czê�ciowo. O ile bezsporny pozostaje fakt
powrotu do kraju � chocia¿ w ograniczonym wymiarze � literatury, sztuki, mu-
zyki, o tyle zachowanie przez kolejne pokolenia i przekazanie �wiat³ych przedre-
wolucyjnych idea³ów jest poddawane w w¹tpliwo�æ. Odwo³uj¹c siê zatem do
barwnego okre�lenia Gieorgija Iwanowa, idee �pierwszej fali� powróci³y
�â Ðîññèþ ñòèõàìè�, ale moralny powrót nie nast¹pi³. �[...] Ìèññèÿ ýìè-
ãðàöèè � podre�la Iwan To³stoj � âûïîëíåíà áûëà â ýìèãðàöèè, íî äëÿ
Ðîññèè ýòî ñòàëî ÷åì-òî ìóçåéíûì. Ýìèãðàöèÿ âåðíóëàñü â âèäå ìóçåÿ�49.
Przyczyny? Zdaniem wspó³czesnego historyka i teologa Andrieja Zubowa, cie-
niem k³adzie siê d³ugich siedemdziesi¹t radzieckich lat, które przynios³y rady-
kalne duchowne zmiany rosyjskiego spo³eczeñstwa: �Íàøå ñîãëàñèå íà çëî
è ëîæü â ñîâåòñêèé ïåðèîä, à â ñòàëèíñêîå âðåìÿ � ñîãëàñèå íà óáèéñòâî, âñå
ýòî íå ìîãëî ïðîñòî òàê áûòü è óéòè, è ìû, êàê ÷åëîâåê, âûøåäøèé èç áàíè,
ñìûâ âñþ ãðÿçü ïîñëå äíÿ òÿæåëîé ðàáîòû, ñòàëè áû ÷èñòåíüêèìè
è ãîòîâûìè ê ñâîáîäíîìó âîñïðèÿòèþ è Áåðäÿåâà, è òîãî æå Ãåîðãèÿ Èâàíîâà,

48 Â. Àáäàíê-Êîññîâñêèé, �Âîçðîæäåíèå�, [Ïàðèæ] 1956, nr 52, s. 121. Cyt. wg:
Ë. Ã. Áåðåçîâàÿ, Êóëüòóðà ðóññêîé ýìèãðàöèè 1920�30-õ ãã.: êóëüòóðíàÿ ìèññèÿ ïîðåâî-

ëþöèîííîé ýìèãðàöèè êàê íàñëåäèå ñåðåáðÿíîãî âåêà, �Íîâûé èñòîðè÷åñêèé âåñòíèê� 2001,
nr 3; zob. [online] <www.antibr.ru/index.html>.

49 Rozmowê z Andriejem Zubowym na antenie radia �Ñâîáîäà� przeprowadzi³ Iwan To³stoj �
zob. Êóëüòóðà è êîíòð-êóëüòóðà. Ãîñòü ïðîãðàììû � ìîñêîâñêèé èñòîðèê è òåîëîã Àíäðåé

Çóáîâ, [online] <www.svoboda.org/programs/OTB/2001/OBT.120201.aspþ>.
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è òîãî æå Èëüèíà, è òåõ æå ïîëèòè÷åñêèõ ìûñëèòåëåé äà è îáùåñòâåííûõ
ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé ðóññêîãî çàðóáåæüÿ. [...] À âîò òåïåðü ïðèõîäèò âíîâü
âñÿ ýòà èíàÿ Ðîññèÿ, ýìèãðàíòñêàÿ Ðîññèÿ, íî åå âîñïðèíèìàþò-òî ëþäè
ñ ñîâåðøåííî èñêîâåðêàííûìè äóøàìè. Ãëàâíîå, ÷òî èñêîâåðêàííûìè íå
êåì-òî èçâíå, à äîáðîâîëüíî êîâåðêîâàâøèìè ñàìè ñåáÿ, ïîòîìó ÷òî èíà÷å
âûæèòü áûëî íåëüçÿ çäåñü, êàê èì êàçàëîñü. È âîò ýòè ëþäè ñ èñêî-
âåðêàííûìè äóøàìè, îíè îïðàâäûâàþò ñåáÿ, îíè ãîâîðÿò, ÷òî ýòî íîðìàëüíî,
÷òî îíè äåëàëè, ÷òî íåëüçÿ èì áûëî äåëàòü èíà÷å. Ïîñëå ýòîãî è Áåðäÿåâ,
è îòåö Ñåðãeé Áóëãàêîâ, è Èëüèí, è ïîçäíèé Ãåîðãèé Èâàíîâ, è âñÿ ðóññêàÿ
ýìèãðaöèÿ, êðîìå òåõ, êòî øåë íà êîìïðîìèññ ñ áîëüøåâèçìîì, òèïà ÷àñòè
åâðàçèéñòâà, âñÿ ðóññêàÿ ýìèãðàöèÿ èõ îáâèíÿåò ñàìèì ôàêòîì ñâîåãî
ñóùåñòâîâàíèÿ: âîò îíà, äðóãàÿ Ðîññèÿ. È ÷òîáû ýòî îáâèíåíèå íå ðàçðóøàëî
ïîñòñîâåòñêîãî ÷åëîâåêà, îí ñòàðàåòñÿ íå ïðèíèìàòü â ñåáÿ. Ôîðìàëüíî âåäü
ýìèãðàöèÿ âîøëà. Êàêîé-íèáóäü Ðóøàéëî öèòèðóåò Áåðäÿåâà, åìó òàì
íàïèñàëè åãî ñïè÷ðàéòåðû. Ñåé÷àñ ýòî ïðîñòî ìîäíî, ÷òî-òî ïðîöèòèðîâàòü
èç òîãî. Âñå � îò Ïóòèíà äî ÷åëîâåêà ñðåäíåãî ïîëèòè÷åñêîãî çâåíà � ïðîñÿò
ïîäûñêàòü èì öèòàòêó. À ëþäè-òî îñòàëèñü ñîâåòñêèå, è â ýòîì ïðè÷èíà òîãî,
÷òî ïîêà ýìèãðàöèÿ ñâîþ ñîçèäàòåëüíóþ ðîëü, ê êîòîðîé îíà ñåáÿ ãîòîâèëà,
íå ñûãðàëà�50.

Przyznaj¹c moskiewskiemu historykowi racjê, wyra�my g³êbokie przekona-
nie, ¿e nie wszystko jeszcze stracone. Przed nami przysz³o�æ, zw³aszcza przed
nowym pokoleniem, które nie jest moralnie zwi¹zane z komunizmem i w wiêk-
szym stopniu otworzy siê na emigracjê. Tym bardziej ¿e ju¿ teraz mo¿emy
odnotowaæ jako�ciow¹ zmianê. Praktycznie na wszystkich poziomach, poczyna-
j¹c od programów telewizyjnych, a na politycznych wyst¹pieniach koñcz¹c, ca³e
spo³eczeñstwo rosyjskie zwraca siê ku temu, co by³o przed rokiem 1917, oraz do
tego, co po roku 1917 pozostawa³o w kontrkulturze, w tym i emigracji. Próby
odbudowywania mostów obserwujemy na poziomie oficjalnym, kulturowym,
jêzykowym oraz bytowym. Powy¿sze fakty przekonuj¹, ¿e we wspó³czesnej kul-
turze rosyjskiej dzieje siê co� optymistycznego, obserwujemy bowiem d¹¿enie
wszystkich warstw spo³eczeñstwa do powrotu i stopienia siê z tym, co mia³o
miejsce przed rokiem 1917. Do tradycji. Do historycznych korzeni.

50 Ibidem.
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Ðåçþìå

Ìèññèÿ ýìèãðàíòñêîé ëèòåðàòóðû (�ïåðâàÿ âîëíà� ðóññêîé ýìèãðàöèè)

Ñ ïåðâûõ ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ ïåðåä ïîñëåðåâîëþöèîííîé ýìèãðàöèåé (�ïåðâàÿ âîëíà�)
âîçíèêàåò âîïðîñ îñîáîãî ìèðî÷óâñòâîâàíèÿ. Ó÷àñòíèêè è ñîçäàòåëè ýìèãðàíòñêîé
ëèòåðàòóðû åå ìèñññèþ ïîíèìàëè ïî-ðàçíîìó, íî ñõîäèëèñü â òîì, ÷òî â îñíîâå ëåæèò
óòâåðæäåíèå ïðèíöèïà ñâîáîäû òâîð÷åñòâà. Ìèññèþ ýìèãðàíñòêîé ëèòåðàòóðû, ïî ñëîâàì
Íèíû Áåðáåðîâîé, ñ÷èòàëà ñåáÿ íå �â èçãíàíèè, à â ïîñëàíèè�. Äóõîâíûå öåííîñòè,
ñîçäàííûå â òîì �ïîñëàíèè� ðóññêîé äèàñïîðû â èçãíàíèå ñòàíîâÿòñÿ ÷àñòüþ íàöèîíàëüíîé
êóëüòóðû íûíåøíåãî âðåìåíè.

Summary

The mission of the emigrants� literature

(�the first wave� of the Russian emigration)

Since the first years before the post-revolutionary emigration (�the first wave�), the problem
of the special assignment given by history appeared. Authors of the emigration literature understo-
od its mission differently, however, they did agree on this one point: the principle of artistic
freedom is the underlying reason for the emigrants� literature. Alluding to Nina Berberowa�s well-
known formula, it is not about exile, but about the mission. Spiritual values of the �mission� of the
Russian diaspora are becoming a part of the national culture in contemporary times.


